راهنمای فراخوان دعوت به همکاری :
چنانچه عالقمند به همکاری با سازمان حج و زیارت هستید ،با انتخاب لینک سامانه فراگیران آموزش
( ،)https://edu.haj.irو وارد شدن به سامانه مراحل داخل سامانه را تکمیل و نسبت به ارسال تقاضای همکاری اقدام
نمایید.
توجه  :دقت کنید حتما از  httpsاستفاده گردد.

1

نام کاربری و رمز عبور خود را که همان نام کاربری و رمز عبور سامانه جامع کارگزاران سازمان حج و زیارت می باشد را
وارد نمایید.

بعد از ورود به سامانه فراگیران آموزش ،منوی فراخوان همکاری را کلیک نمایید.

2

لیست فراخوان ها در این قسمت قابل مشاهده می باشد که فراخوان مورد نظر را انتخاب نماید.

بعد از مطالعه قوانین سامانه روی دکمه تایید کلیک نمایید.

3

❖ توانمندی ها
نسبت به تکمیل توانمندی های و تخصصی که دارید موارد را تیک بزنید و و توضیحات اطالعات تکمیلی را وارد نمایید و
دکمه ادامه را کلیک نمایید

❖ دورههای پیشنهادی
دوره های پیشنهادی که در تولید محتوا و تدریس و امور پژوهشی در آن توانمند هستید در این قسمت ثبت نمایید.
(در صورت نبودن دوره در بانک  ،لطفا نام دوره را به صورت دستی وارد نمایید).

4

❖ سوابق تدریس
در صورت داشتن سوابق تدریس اطالعات مربوط محل تدریس ،مدت و زمان شروع و پایان آن را وارد نمایید و سپس روی
دکمه ادامه کلیک نمایید( .در صورت نبودن سوابق در بانک  ،لطفا نام دوره را به صورت دستی وارد نمایید).

توجه :در بخش های "دوره پیشنهادی" و "سوابق تدریس" جهت ثبت موضوع یا موضوعات بر این دکمه اضافه
کلیک نمایید

5

❖ سوابق علمی
در صورت داشتن فعالیت علمی و پژوهشی اطالعات مربوط عنوان پژوهش یا فعالیت خود ،محل ارائه نوع و تاریخ ارائه را
وارد نمایید و سپس روی دکمه ادامه کلیک نمایید.

توجه  :در صورت بیش از سوابق تدریس  -فعالیت یا پژوهش روی دکمه کلیک نمایید.

توجه  :نوع فعالیت فقط می توان از داخل لیست انتخاب کرد

در پایان بعد از کلیک بر روی ادامه پیغام سپاسگزاری از اعالم آمادگی برای همکاری شما نمایش داده می شود.
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